
REGULAMIN  szkolenia z doskonalenia techniki jazdy dla osób posiadających prawo jazdy kat. B. 

 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy organizowanym przez 

Automobilklub Polski i obowiązuje od 01.09.2021r.  

 
Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem.  

 

Szkolenie z doskonalenia techniki jazdy jest organizowane w momencie zebrania grupy minimum 6 osób. 
Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 9 osób. 

 

OBOWIĄZKI OŚRODKA  

Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie doskonalenia techniki 

jazdy w kategorii B. 

 
Ośrodek szkolenia ma obowiązek zapewnić osobie szkolonej zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne zgodnie z ofertą.  

 

OBOWIĄZKI  OSOBY SZKOLONEJ 

Osoba szkolona ma obowiązek obecności na zajęciach praktycznych w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych 

substancji odurzających.  

Uczestnik szkolenia ma obowiązek posiadać przy sobie do okazania ważny dokument prawa jazdy kat. B. 
Odwołanie lub przełożenie terminu szkolenia może nastąpić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Nieobecność na szkoleniu, 

niezgłoszona w wymaganym terminie skutkuje przepadnięciem terminu oraz brakiem zwrotu wpłaconej kwoty. 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE 

Aby pozytywnie przejść proces zapisu na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy, osoba zainteresowana ma obowiązek przesłania swojego 

zgłoszenia, za pośrednictwem druku on-line, umieszczonego na stronie Automobilklubu Polski. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty za 
szkolenie zgodnie z obowiązującym cennikiem w terminie podanym w wiadomości zwrotnej przez pracownika biura, które jest jednocześnie 

gwarantem zarezerwowania miejsca.  

 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

Wysokość opłaty za szkolenie określa cennik.  

Opłatę za kurs należy przelać na rachunek bankowy 64 1160 2202 0000 0003 5059 2475:  Automobilklub Polski Centrum Szkoleń 

Motorowych Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko osoby szkolonej 
oraz datę wybranego szkolenia. 

Istnieje możliwość zakupu vouchera prezentowego z wybranym terminem szkolenia. Voucher uprawnia jedynie do realizacji prezentu.  

W żadnym wypadku voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz nie może być zwrócony.   
 

 

WARUNKI ZMIANY TERMINU KURSU 

 

W celu zmiany terminu realizacji vouchera na inny Osoba Obdarowana zobowiązana jest skontaktować się z biurem ODTJ Automobilklubu 

Polski Centrum Szkoleń Motorowych odpowiednio wcześniej, ale nie później niż 7 dni roboczych przed ustalonym terminem kursu. Takiej 

zmiany dokonać można maksymalnie dwa razy. Trzecie odwołanie terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z realizacji vouchera i z tego tytułu 

nie przysługują Osobie Obdarowanej żadne roszczenia, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty.  

 

 

 

 

 


